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  چكيده
حسـرت  . شـود  ميها   انسان در غم و اندوهباعث بروز حسرت و ياد دوران گذشته 

غربـت ناميـده      نوستالژي يا غم شيرين و تقابل زمان حال با اين گذشتههاي   گذشته
، جـدايي از جايگـاه اصـلي    كارد  ها مي غربت را در وجود انسان   چه غم آن. شود  مي

و كالً وضع نابسامان زندگي كنوني  ،فرهنگي و سياسيو  اوضاع و احوال اجتماعي
افراد ة يك احساس عمومي در هم منزلة توان گفت اين رفتار ناخودآگاه به  مي. است
  .شود  ي ميلمتج

از جمله شاعران . هاي مهم شعر معاصر پارسي است  نوستالژي يكي از موضوع
در اشـعارش  هـا   آن رفتـه و يـادكرد    هاي خوش ازدست  معاصر كه حسرت گذشته

انديشـه و  ، موقعيـت و شـرايط زنـدگي   . است بسامدي فراوان دارد منوچهر آتشي
شدن حس  و آشنايي با بسياري از شاعران و بزرگان منجر به برانگيخته ،قوية عاطف

گيري از   با بهره كه ،اين پژوهش بر آن است. در آتشي شده است   نوستالژيكي قوي
به بررسي عوامل ايجاد غـم   ،توصيفيـ  و به روش تحليلي نظريات يونگ و فرويد

  .بپردازدهر آتشي غربت و حسرت به گذشته در شعر منوچ
  .خاطره، گذشته، شعر، آتشي، نوستالژي :ها واژهكليد

 
  مقدمه   .1

از توابع دشتستان استان بوشهر بـه  » دهرود«در  1310در » سورنا« منوچهر آتشي متخلص به
                                                                                                 

  abbasi3658@yahoo.com بلوچستان و سيستان دانشگاه استاديار *
  fooladi_yaghoub@yahoo.com فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناس **

  14/8/1392: تاريخ پذيرش، 2/2/1392: تاريخ دريافت



 بررسي نوستالژي در شعر منوچهر آتشي   44

  1392تابستان دوم، شمارة سوم، سال ادبيات پارسي معاصر، 

بـه   خانه شروع كرد و بعد در مدارس كنگان و بوشـهر   آتشي تحصيل را در مكتب. دنيا آمد
ي عالي سرا دانشي مقدماتي در شيراز به سرا دانشة وي پس از پايان دور. ادامه داد نحصيل

 هـاي  طـي سـال  » نيمـاي جنـوب  «. تحصـيل داد ة زبان انگليسي ادامة تهران رفت و در رشت
بازنشسته شد  1359وي در . هاي بوشهر و تهران بود  آموزگار و دبير دبيرستان 1359  -   1332

در تهران ديده  1384آتشي سرانجام در . دوباره به تهران كوچ كرد اما، و به بوشهر بازگشت
خـان چاهكوتـاهي     حسين  در جوار تربت شيخ، اكنون مزارش در بوشهر. از جهان فروبست
  .دالن است زيارتگاه صاحب

 ديگـر  آهنـگ : نـد از ا آثار بسياري آفريده است كه عبارت دوران حيات خود يآتشي ط
 اشـعار  گزينـة ، )1350( آغاز انتهاي بر، )1348( فلق در ديدار، )1346( خاك آواز، )1339(
 جهـان  قديم شكل از زيباتر، )1371( گيالس و گندم، )1370( سوري گل وصف، )1365(
 دفتـر :   ذوق برگ باران، )1380( بامداد در حادثه، )1378( سيب اين است تلخ چه، )1376(

 غزل و ،)1384( شب هاي  ريشه، )1381( خزر و خليج، )1381( آخر اتفاق، )1380( ها  غزل
جمه نيز دست داشت و در نويسندگي و تر، وي عالوه بر شاعري). 1384( سورنا هاي  غزل

  .او به فارسي برگردانده شده است ازارزش چندين اثر با
 آهنگة با انتشار مجموع ،شعر نيمايية شاعري صاحب سبك در شيو منزلة به ،نام آتشي

 و شـعري  عظمـت . هـا افتـاد    هاي منحصر به فرد بر سـر زبـان    داشتن ويژگي علتبه  ديگر
 در كـه  گـردد  برمـي  او عميـق  و مـدرن  بيني جهان و نگاه نوع به شعرش و آتشي اسطورگي

  .داردريشه  جهان و  ايران ادبيات
 هجـايي  اشعار تا گرفته ماني هاي سروده تا زردشت هاي گات از را ايران ادبيات، آتشي
  تـا  ... و ،خسـرو  ناصـر ، رودكي، بادغيسية حنظل  از  و  ساساني  پهلوي و اشكاني پهلوي
 .بـود   گذرانده خود نظر و نقدة بوت از و دهكرمطالعه و بررسي  را همه، نامعاصر و نيما
 عالمانه و آگاهانه بسيار و شناخت مي زمانش تا از آغاز را ايران ادب و شعر او واقع در
 هـم  آتشـي  واقع در و پذيرفت را او شاگردي و مريدي .رفت نيما طرف به شاعرانه و

 او بـراي  و ديگـر  نيماي هم و بود زمان ... و ،نفيسي سعيد، دهخدا  عالمه، الشعراء  ملك
: باشـد  فرمي و قالب هر در خواهد مي حال، بود مالك و ميزان، انديشه و احساس  بيان

 غـزل  بگوينـد  كه نبود ها بعضي مانند.  ... و، آزاد، نيمايي، مثنوي، رباعي، غزل، دوبيتي
 اهميتـي  كالسـيك  هـاي  قالـب  بـه  عللـي  بـه  بنا كه  ديگراني يا و نيست ماة زمان شكل
  .)48 :1384 ،تاجديني( دهند نمي

خود ة در سير و سلوك انديشه و عاطف يابيم كه وي  درمي ،اشعار آتشي هبا نگاهي دقيق ب
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. اي منسـجم دسـت يافتـه اسـت      يافته و انديشـه  شخصيتي كمالبه بيراهه كشيده نشده و به 
  :گويد  زرقاني در اين خصوص مي

ل و صيرورت و بديهي است كه چنين صفتي چقـدر  بينيم پيوسته در حال تحو  شاعري مي
، كنـد   خطر بزرگي كه بسياري از هنرمندان را تهديد مي. تواند براي يك شاعر مفيد باشد  مي

ديگر بايد با دنياي ، در درون آثارشان و اگر شاعري به اين نقطه برسدتكرار خويشتن است 
  ).600 -  599 :1387 ،زرقاني( هنر خداحافظي كند

شود و انديشه و شعر خود را در  مي رها »منِ شخصي«از  آتشي در اشعار اجتماعي خود
 با تكيه بر اينپردازد و  مي »پيرامون«به » درون«توان گفت از  مي آورد و خدمت اجتماع درمي

هاي دشتستان  و كوهستان ،زندگاني روستايي، هاي بومي جنوب داستان، ساحل، دريا نگرش
ساخت شعر آتشي را پربار  ژرف ها مايه همين بن. شود مي با زباني حماسي در شعرش نمايان

گذرد و بـه شـعر    هاي محلي درمي يك خود از محدودهسمبول ةتوجه به جنب كرده است و با
  .شود مي انساني تبديل، يا به زباني ديگرعام 

بــيش از همــه تأثيرپــذيري از اقلــيم جنــوب و ، هــاي شــعر آتشــي  مجموعــه همــةدر 
و  تـرين   از اصلي يكي ويژه نوستالژي و ياد دوران گذشته هب ،ز استهاي محلي مبر  خصيصه

  .هاي شعر اوست  جنبه ترين  مهم
  
  )غربت   غم( نوستالژي   .2

اين . كند  افراد بروز مية كه در هم رفتاري است مربوط به ضمير ناخودآگاه انسان نوستالژي
هـا    است كه به ساير حوزه شناسي روانيك اصطالح  كه در ادبيات با آن سروكار داريم   واژه

اي فرانسوي اسـت كـه بـه      واژه nostalgia .مخصوصاً علوم انساني و هنر كشيده شده است
درد ، فـراق « و) 572 :1380 ،بـاطني ( »غم غربـت ، احساس غربت، حسرت گذشته«معناي 
، آريانپور( »آرزوي گذشته، حسرت گذشته، غم غربت، احساس غربت، درد جدايي، دوري
  .آمده است) 3539 /4 :1380

. ها و شكايت از زمان حـال در تقابـل بـا گذشـته اسـت       رفته نوستالژي حسرت ازدست
  .گردند  اند و ديگر برنمي  رفتهيادآوري خاطرات شيرين روزهايي كه 

 شـان بـه خطـر    شوند يا سالمتي  مي رو بهموانعي رووقتي افراد در دوراني از زندگي خود با 
ا در بسـياري از  امـ  ،راهي براي گريز اسـت ها  آن اولين واكنش، رسند  مي افتد يا به پيري  مي
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آن  اي را دارند كه در ذشتهراهي براي گريز پيدا نكنند آرزوي گ اوقات اگر در واقعيت عيني
  .)11 :1375 ،شاملو( زندگي پرشكوهي داشتند

، زنـدان ، دوري از سرزمين مادري و وطـن  ؛تواند فردي يا جمعي باشد  نوستالژي مي
مرگ يكي  ،عشق و وصال، جوانيو  مدرسهو  خاطرات كودكي، جدايي از همسر، تبعيد

 خـويش ة گذشـت  بـه  نويسـنده  يـا  شـاعر  آن در كـه ... و  ،از اعضاي خانواده يا دوسـت 
عظمت تاريخ يـك  بايادكرد دوران باشكوه و . نوستالژي فردي است حوزةپردازد در   مي

نوسـتالژي  ة در حيط و اساطير آن قوم دارد ،فرهنگ، قوم و خاطراتي كه ريشه در تاريخ
  .گيرد  جمعي جاي مي

. بار كارل گوستاو يونگ به ارتباط ميان اساطير و ناخودآگاه جمعي اشاره كـرد  نخستين
اي كـه در ناخودآگـاه قـومي      ي  را براي تصاوير بدو) الگو  كهن( archetypeيونگ اصطالح 
اوهـام شخصـي   ، خواب، مذهب، اين تصاوير به شكل اسطوره«. كار برد به، بشر جاي دارد
  ).203 :1380 ،داد( »يابد  ادبي انعكاس مي نمودهايي در آثار، و در نهايت

  
  و ادبيات شناسي روان   .3
ر ادبيات قرن اخيـر  ددر اين بحث و تأثير عميقي كه  شناسي رواناهميت موضوع علت به 
غربت كه موضـوع بحـث      خصوص به سبب ارتباط آن با نوستالژي و غم اشته است و بهد

پرداختن به نظريـات   استماست و از آن جهت كه نوستالژي رفتاري ناخودآگاه در انسان 
  .ستا در اين زمينه ضروري ،يعني فرويد و يونگ ،شناس بزرگ دو روان

  
  فرويد   1.3
 )determinism( گرايـي   علت شناسي رواندر ) 1939 -  1856(تحقيقي زيگموند فرويد ة شيو
مباحـث   بـارة هاي علمي نظريات خـود را در   كرد با استفاده از روش  فرويد تالش مي. بود

وي روان انسـان  نظـر  بـه  . رؤيا تبيـين كنـد   و ،ساختار روان، چون ناخودآگاههماي   پيچيده
  :شامل سه بخش است

  بخش خودآگاه   1.1.3
هاي آن آگـاهي    فعاليتة بخش روشن ذهن است كه انسان از هم« بخش خودآگاهمنظور از 

  ).137 :1378 ،امامي( »دارد
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  بخش نيمه خودآگاه   2.1.3
بديهي است كه با گذشت زمان بخشي از وقايع ذهن خودآگاه انسان بـه فراموشـي سـپرده    

شده را كه دوبـاره بـه بخـش خودآگـاه      فراموشفرويد آن قسمت از مطالب ذهني . شود  مي
  .داند  خودآگاه مي  بخش نيمه گردد  برمي

  بخش ناخودآگاه     3.1.3
  .خبريم و اطالعي نداريم  عبارت است از بخشي از ذهن و روان انسان كه ما از آن بي

اين است كه بخـش  ، شود  هاي فرويد سخني انقالبي و بسيار مهم تلقي مي  چه در انديشه آن
وشيده هرچند كه همواره پ، دهد  عظيمي از موجوديت رواني انسان را ناخودآگاه تشكيل مي

اصـلي آن   ذهن انسان به يك تعبير مانند كوه يخي است كه حجم و تراكم... و پنهان است 
انـدكي از  ، )خودآگـاهي  (= چـه پيداسـت   در زيـر آب پنهـان اسـت و آن   ) ناخودآگاهي  (=

  ).همان(بسيارهاست 

رود   است كه اين تمايالت هرگز از بين نمي بر آنفرويد در خصوص ضمير ناخودآگاه 
  :گويد  او در اين خصوص مي، گذارد  ر اعمال او تأثير ميداي   صورت بسيار پيچيدهو به 

ولـي   ،باشند  رفته نمي ازدست شده فراموشبراي من اين حقيقت مسلم گرديده كه خاطرات 
شود تا خاطراتي كه در ضمير ناخودآگـاه انباشـته     نيرويي وجود دارد كه مانع از اين امر مي

  ).83 :تا  بي، فرويد( كند  را در ضمير ناآگاه ابقا ميها  آن ه گردند ووارد ضمير آگا، شده
  

  يونگ   2.3
ــده شناســي روان« )1961 -  1875( روش كــار و تحقيــق كــارل گوســتاو يونــگ  ــا » پيچي ي

شـناخت آثـار    بـارة ناخودآگاه فـردي را در  فقطاگرچه فرويد . است» تحليلي شناسي روان«
اما يونگ علت مشخصي را تنها يكي از عوامل مهم در خلق  ،دانست  هنري و ادبي كافي مي
دانست و عالوه بر ناخودآگاه شخصي به ناخودآگـاه ديگـري بـه نـام       آثار هنري و ادبي مي

  .ناخودآگاه جمعي در وجود انسان اعتقاد داشت
ناخودآگاه جمعي در حقيقت ميراثي است كه ما از نياكـان خـود و از زنـدگي تـاريخي     

كه جسم انسان از اجداد و نياكـانش متـأثر    گونه همانيونگ  نظربه . بريم  رث ميگذشته به ا
  .گيرد  هاي نياكانش را به ارث مي  روح و روان او نيز ويژگي، است

تـوان گفـت كـه      به اصطالح مـي ، تر از بدن است  نيافتني تر و دست  روان به مراتب پيچيده
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 شـويم   آيد كه مـا از آن آگـاه مـي     وجود مي روان نيمي از جهاني است كه تنها هنگامي به
  ).141 :1370، يونگ(

  :گويد  يونگ در خصوص محتويات ناخودآگاه جمعي مي
مثالً غرايز كه بـه  ، اند  اند بلكه فطري  يابيم كه فرداً كسب نشده  در ناخودآگاه خصوصياتي مي

. اي در كار باشد  آگاهانهكه محرك  آن بي، شوند  هاي آن موجب اعمال الزم مي  صورت انگيزه
غرايـز و صـور مثـالي مجموعـاً     ... يـابيم و    صور مثـالي را نيـز مـي   ... تر   عميق ةدر اين الي

  ).416 :همان( آورند  وجود مي بهناخودآگاه جمعي را 
بديهي است كه در ميان افراد و اقوام ، هاي بسيار دور  صور مثالي ميراثي است از گذشته

به نظر يونـگ  . كند  ناخودآگاه جمعي ياد مي عنوان كه يونگ از آن بهمختلف مشترك باشد 
ترجمـان   شـاعر . اند آگاه جمعي  صور مثالي و ناخود هاي گاه  ترين تجلي  هنر و ادبيات از مهم

  .ناخودآگاه جمعي و صور آن براي مردم عادي است
در شـعر منـوچهر   يم كـه انـواع نوسـتالژي را    ا آن بر، با توجه به نظريات فرويد و يونگ

  .بر اساس ناخودآگاه فردي و جمعيِ اين شاعر بررسي كنيم) سورنا( آتشي
  
  فردية نوستالژي خاطر .4

همـه   اسـت  عشق و زندگي عاشقانه و سفرهايي كه به نوعي در زندگي فرد تأثير گذاشـته 
نارضايتي از وضع موجود است و منجـر بـه    سبببه ها  آن خاطرات فردي است كه تكرار

انـد كـه خـاطرات مهـم       شاعران و نويسـندگان سـعي كـرده   . دشو  تنگي مي د حس دلايجا
ي خـود را بـه گذشـته    تنگـ  دلاي حس   شان را در آثار خود منعكس كنند و به گونه زندگي

  .نشان دهند
هـا   آن به شكل بارز در آثـار  حوادث گذشته كه در زندگي ادبا پيش آمدهة خاطره و ياد كلي

اي است كه شـاعر تمامـاً در فضـاي آن      از اين پيشامدها به گونه منعكس شده است برخي
  ).56 :1386 ،شريفيان( برد  سر مي بهزمان 

غـم حاصـل از گذشـته و    ، جاي تاريخ ادب پارسي و دفتر به دفتر شاعران و اديبان  در جاي
شاعران  تا ،شعر پارسي يالشعرا  آدم ،اين ويژگي در آثار رودكي. نمايان استها  آن نوستالژي

فردي در شعر ) غربت   غم( در زير به ابعاد مختلف نوستالژي. شود ميمعاصر مشاهده ة دور
نمـود و   همچنينشود و   پرداخته مي ،سرايان معاصر است  ترين نوستالژي  كه از بزرگ ،آتشي

  :دشو  آن بيان مية هاي برجست  عوامل اين ويژگي همراه با خصيصه
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  كودكي و نوجواني دوران ينوستالژ 1.4
اما با گذشـت زمـان    ،ترين دوران زندگي او دانست  توان از رؤيايي  كودكي هر انساني را مي

ها هميشه با حسرت از آن   ماند و انسان  خاطرات اين دوران است كه براي فرد باقي مي فقط
فـرد   ذهـن و زبـان هـر   ة سـاختار و بنيـاد اوليـ    ني است كـه گفت. كنند  زندگي ياد مية مرحل

گيرد و   در همان دوران كودكي و نوجواني شكل ميند دارقوي ة خصوصاً شاعران كه عاطف
  ،چراكه ؛افزايد  اين ساختار بر تكامل خود مي

از محـيط و فضـاي   ، بيش از هر چيـز و هـركس  ، از همان دوران كودكي و نوجواني آدمي
 دارد  گوشـت و خـون برمـي   شود و   گيرد و تغذيه مي  ملموس دور و برش مايه و مالط مي

  ).131 :1376 ،قروانچاهي(
  .يك نوع غم غربت نسبت به عالم كودكي است، يادكردن از كودكي و بازگشت به آن

 و اصـل  به بازگشت معادل، آتشية در انديش دوران آن فضاي بازسازي و كودكي به رجوع
 ينـد افر و مجمـوع  در بلكـه ، شعر چند يا يك در تنها نه را مسئله اين. است انساني هويت
. دارد نـام  سـنگ  درون به بازگشت او شعر دفتر آخرين نام، كنيم  مي مشاهده او اشعار كلي
 و است ونوسة اسطور به مربوط كه شده گرفته عنوان همين به شعري نام از مجموعه اين
 نـوعي  و شـده  سـروده  شـاعر  كـودكي  دوران و جنوب هواي و حال در آن شعرهاي اكثر

  ).162 :1387 ،آباد عباس  عالي( است خويش آغاز به انسان بازگشت از استعاره
اي   هرچند كه روح اقليم جنوب و يادآوري مكرر خاطرات پيشين و كودكي چون هالـه 

. آتشـي بـاالتر اسـت   ة ولي ايـن بسـامد در دفترهـاي اوليـ     ،شعر آتشي را دربر گرفته است
هاي او سرشار از يادكردهاي كودكي   ها و وصف  خاطره و هاي جنوبي  اصطالحات و داستان

از «كه  ،»ها  و پيمان ،ها  بوسه، خنجرها«آتشي در شعر . و لبريز از احساس دوران پيشين است
 ،دسـتغيب (» ت در شعر نـو فارسـي اسـت   آتشي و يكي از مظاهر موفقيهاي  بهترين سروده

اقتـدار آن دوران را بـا    كند و با حسـرت   سراسر از دوران جواني خود ياد مي، )167 :1386
آن ايام است و  سمبولتوان گفت   كه مي» اسب سفيد وحشي«. كند  يك بيان ميسمبولزباني 

  .از بارزترين نمود اين شعر است اش  هاي زادگاه و دوران جواني  به تصوير كشيدن ويژگي
  وحشي سفيد اسب

  گرانسر ايستاده برآخور
  هاست  دشت مفلوك سينة انديشناك
  است  سوخته خورشيد قلعة كاندوهنا

  ريش، دريغ با دل اما، سرغرورش با
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  خويش به گيردش  نمي تازه قصيل عطر
  ها  سيالب دره، اسب سفيد وحشي

  بسيار از فراز كه غلتيده در نشيب
  رم داده پر شكوه گوزنان

  ار در نشيب كه بگسسته از فرازيبس
  ... تا رانده پر غرور پلنگان

  )26 :1386 ،آتشي(

يا خودگويي دروني است احساس خود را بيرون » مونولوگ«در اين شعر كه يك آتشي 
وصـف   »اسب سفيد وحشي«آن را در نماد   هاي   خود و ويژگية طور گذشت  ريزد و همين  مي

كنـد بـه     ها رفته است او شروع مي  ت و خوشيولي اكنون كه ديگر اين ابه ،دهد  و شرح مي
  :وار سردادن  نجوايي جنون

  سفيد وحشي اينك گسسته يال اسب
  بر آخور ايستاده غضبناك

  زند به خاك  سم مي
  اي گرسنه از پيش پاي اوه  گنجشك
  كنند  پرواز مي

  هاش  ياد عنان گسيختگي
  كنند  هاي سوخته ره باز مي  در قلعه

  اسب سفيد سركش
  نشسته گشوده است يال خشم بر راكبِ

  اوست دةش جوياي عزم گم
  هاي گرم  صحنه ةپرسدش ز ولول  مي
  ... خورشيدهاي شرم ةسوزدش به طعن  مي

  )27 :همان(

بـارترين اشـعار نوسـتالژيكي در      ترين و غم  شود كه اين شعر يكي از احساسيگفته اگر 
آتشـي چنـان بـر حـال كنـوني خـود       . شعر معاصر يا ادب پارسي است گزافه نخواهد بـود 

تك اين احساس را در بندبنـد    كه تك خورد  مي گريد و بر احوال ديرين خويش حسرت  مي
ديگـر ديـد   «برد كه به آن دوران طاليـي    و اما در فرجام پي مي .توان لمس كرد  اين شعر مي

  :بياكند »ها  با بخور گند هوس«را  »پندار سرد خويش«و بايد اين  »نخواهد داشت
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  د وحشيياسب سف
  شيل تر خويخوش باش با قص

  الياني بور و گسسته ياد ماديبا 
  شيچ ز تشويمپ، هه بكشيش

  د وحشيياسب سف
  شيپندار سرد خوة ليبگذار در طو

  اكنميها ب  سر با بخور گند هوس
  زمت به كوهيرو نمانده تا كه فرو رين

  ...سينه نمانده تا كه خروشي به پا كنم 
  اليد وحشي اما گسسته ياسب سف

  مهتاب سوخته استة شناك قلعياند
  آخورشهاي گرسنه از گرد  گنجشك

  اند  پرواز كرده
  هاش  ختگيياد عنان گسي

  اند  كرده  هاي سوخته ره باز  در قلعه
  )30 :همان(

 از لوني آتشي سفيد اسب اما، اند گفته اسب از نوپردازان تا سرايان  كهن از بسيار شاعراني
 خورشـيد ة سـوخت ة قلعـ  بـه  و اسـت  كـه انديشـناك   سـت  ا اسبي آتشي اسب .است ديگر
 وصـف  صـورت  بـدين  را آن آتشي كه اسبي. اي ندارد   ميانه تازه قصيل عطر با و انديشد مي

 سفيد اسب يك و خانوادگي يادگار«، است كرده خلق آن با فراواني بديع هاي  تصوير و كرده
 نوسـتالژيك ة عاطفـ  همـين ة دربـار  آتشي .)14: 1385، تميمي( »است بوده وامانده و خسته
  :گويد  مي اسبة دربار خود

 دوران يك. بودند خاني  خان و فئوداليسمة دور خوار  ميراث، زنگنه كردهاي يعني ،ماة طايف
، تير، تيرع، اسب مثل عناصري يعني گذشت فضا اين در من زندگي از خوب و كوتاه
 من. ريخت درهم سريع دوران اين اما ،داشت دايم حضور من زندگي در جنگ و ،تفنگ
 به رضاشاه را پدربزرگم. ريخت درهم خاني  خان جالل و شكوه آن كه بودم كودك هنوز

 اين اثر بر من روح...  و شود دولت كارمند كه كردند مجبور را پدرم، كرد تبعيد آذربايجان
 زندگي آن نوستالژي دچار بعدها تا زمان همان از من. خورد ضربه و شد زخمي مصائب

 و ،تفنگ، سوار، اسب نوستالژي دچار، افتاد مؤثر كاراكترم در نوستالژي اين يعني. بودم شده
  ).15: 1382، ياحسيني( شدم جنگ
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ا در سطح ام ،شوند  مي گذشته را يادآورهاي  پهلواني، سوار اسبدر سطح واقعي اسب و 
ماجرا اين بار ماجراي شكست جنبش ملي ، گويد شاعر چيزي بيش از اين مي، آفريني خيال
اخوان ثالث نيـز   ‘شهر سنگستانة قص’و  ‘ساعت بزرگ’است كه با زباني ديگر در  30 ةده

  ).169 :1386 ،دستغيب( بازتاب يافته است

دوران خـوش كـودكي و اقتـدار گذشـته را بـا احـوال        »از پاي سـنگ صـبور  « در شعر
  :كشد  مي تقابل هم به تصوير اش در  كنوني

 ها  كجا شد آن همه پرواز
 ،ها  بازي  ستاره، دنيكجا شد آن همه پر بر حصار ماه كش

 ارزدنيوار افق تا افق ش  شهاب
 ر و چاالكيدل

 ورش بردنيان يبه كاروان چابك مرغاب
 بال بلند برنده را، چو شعله
 ... ،زدن م ساريفوج عظ ةريبه دود ت

  )161 :1386 ،آتشي(

كند و   است كه بر كنجي نشسته است و مويه مي »يريپة پرند«اش اكنون   جواني »عقاب«
  :خورد  گذشته افسوس ميبر 

  ريپة اي پرند، تيكجا شد آن همه سودا
  ،ت راياؤير ةرزاديام ـ عقاب بودي

  عقاب بودي اي پادشاه كوه اورنگ
  با غرور تو ـ و رشك هر چه بلندست

  .مصاف داشت
  رگييخوف خ بي ـ كردي  نگاه مي

  به ژرفناي روشني آفتاب
  الييو با بلند خ

  و پر شكوه گسترش بال بر فضا
  نيزم و پر هراس داشتن هرچه بر

  گفتي  مي ـ عقاب بودي
  :بر اوج قله كه

  !ترم آفتابمن ’
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  اش بلندتر است  پر بلندم از شعله
  ... ‘ست ناگدازندهفوالد  ةبرگكه ، پرم

  )همان(

در جايي ديگـر هنگـامي كـه بـه يـاد آن      . گويد اش مي  آتشي بسيار از خاطرات كودكي
  :كند  بازگشت در درونش فوران ميافتد ميل به   ها مي  دوران

  ميش گلة، غبار و پشك معطر جادة از
  ها  تپه شيب از زند  مي سفيده آنك
  هموار طرف آن به! بيا ما با
  مشكوك تنازع اين سوي آن

  داريا به مشهد ديبا ما ب
  اهيغ و بالغ روح گيسبز و بل
  هاي خسته در سنگ  در جلوه
  كند  حلول مي، ر و پژمردهيدر خاك پ

  ديا خواهي رسيبا شبنمي به در
  ديبا شبنمي به خورش

  ق خواهد رسانديبرگي ترا به قا
  برگي ترا به باغ

  ب رازيد سييتواني بو  در باغ مي
  بي ترا شفاعت خواهد كرديس

  ...خدا ، ترا، اشكي
  )187 :همان(

 بـه  بازگشـت از مجموعـه شـعري    »و با دهان كودكانمان گريسته بوديم« آتشي در شعر
  :يابد نميرا ها  آن اما ،گردد  باز در خيال خود به دنبال روزهاي كودكي خود مي سنگ درون

  ما در باغ گشتيم
  ها را خوانديم  پرنده

  ها را در روز روشن تماشا كرديم  و چراغ
  ها را  هشد گمو همين بود كه 

  شناختيم اما نيافتيم
  )1799 :همان(
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  :داند  با همين دوران در خيال خود مي بودن همراهاش را   يخوش دل يگانهاما شاعر 
  با اين همه

  ما سفر خواهيم كرد
  ها  و در همين قايق
  ها  و در همين كلمه
  هاي قديمي  كه خود در نامه

  گردند  هاي خود مي  دنبال معنا
  )همان(

انگيز بيان شـده اسـت او     نوستالژي دوران جواني نيز بارها در شعر آتشي به صورتي غم
» هـاي دور جـواني   بـا يـاد سـال   «شعري با نام  سيب اين است تلخ چهشعري  ةدر مجموع

آتشي در ايـن  . اي براي دوستش سپانلو است  آتشي اين شعر زمزمهة سروده است كه به گفت
 اسـت  شعر از روزگار جواني و خاطراتي كه با سپانلو داشته و اكنون سي سال از آن گذشته

  .كند  مي به حسرت ياد
  همين ديروز بودمگو كه ، مگو

  بيرون زديم ‘گل رضائيه’كه از 
  ‘ـ سلمان ـ سوم ةدك’تا شب درون 

  را ديگر يكها   پشت قطار بطري
  تماشا كنيمـ  كجكوله و مورب و مشكوك ـ

  تلخ بريزيم در جان هم، ها  و خنده
  ها  ها تلخ بريزيم از خنده  و گريه

  .مان  تر از تلخابه  در شعرهاي تلخ
  همين ديروز بودمگو كه ، مگو

  ...سي سال پيش بود 
  )847 :همان(

زيـرا اشـعار و آثـار او    ، نوستالژي كودكي و جواني وجـود دارد ، تر اشعار آتشي در بيش
هاي اقلـيم جنـوب و زادگـاهش را دارد و از آن محـيط و مـردم آن صـحبت         سراپا ويژگي

كه دوران كودكي و جواني را در آن گذرانده و كند   صحبت ميپس وقتي از محيطي ، كند  مي
خـواه نـاخواه آثـار و    ، باليده و زيرساخت شخصيت عاطفي او شكل گرفته اسـت  جا آندر 

تـوان    هيچ وقت نمـي . نمايد  كند و رخ مي  اش هم در آن بروز مي  خاطرات كودكي و جواني
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و  ،»مـوج «، »دريـا «، »رانبازيـا « ،»سـاربان « ،»ديزاشكنة در« ،»گزدان«گفت او در شعرش از 
در زمان جواني در ذهنش نقش ها  آن اي كه از  و منظرهها  آنة صحبت كند و خاطر» ساحل«

  .مرور نشود است بسته
  
 )شهر و روستا(نوستالژي دوري از وطن    2.4

هر روزه و به طـور   د كه انسانشو  موجب مي ،ساالن هم از دوستان و دور، غربت  زندگي در
خود بازگردد تا شايد بتواند كمبودهاي روحي و فكـري خـود را جبـران    ة گذشتمتناوب به 

در افرادي كه از وطن خود بـه دور   سرزمين مادري و ميهن براي يتنگ دلغم غربت و . كند
هاي زيادي از عمـرش را    منوچهر آتشي نيز سال. اند بسيار شديد است  دست مهاجرت كرده

آن سرزمين شـده   تنگ دلده و در بسياري از اشعارش اش سپري كر  دور از سرزمين مادري
» كاشـتن ة وسوسـ « اي به ياد وطن افتاده و  چون كوليِ كوچيده» من كولي«او در شعر . است

، از اوضاع كنـوني و اجتمـاع پيرامـون خـود بـه سـتوه آمـده       ، است كردهوجودش را لبريز 
 يآري در طـ . ببـرد    بهـره بياسـايد و از صـفاي آن    جا آنخواستار وطن مألوف است كه در 

چـون اسـبي از   ، شود و هر لحظه و هر گاه گاه خاموش نمي  اين وسوسه هيچ، زندگي آتشي
  :دهد  سوار خود گريخته در بيابان اين روزگار نواي سردرگمي خود را سر مي

  هاي روشن اي آب
  !خشك هاي‘لسنگ چا’در 

  !هاي مانده ز رگبارهاي پار اي آب
  .ديچشم مرا صفا بده

  چشم مرا كبوتر در بادمانده را
  ها  سار ني  هيدر سا
  ديها پنا بده  در بوته

  كاشتن در اوستة دست مرا كه وسوس
  هاي سرد  با قطره، هاي كوچك  با موج

  . ...ديجال بده
  ام  فه واماندهيمن كولي ز طا

  ام ز قافله  وامانده
  ان كوهيتنها م، ان صحرايتنها م

  ... كوبم هر شب  چادر خود را مي  اهيخ سيم
  )309 :همان(
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بيـزاري از   و ،هاي كوهي  بودن براي لحظه تنگ دل، تمايل به حال و هواي ساده و معنوي
اش فاصـله انداختـه     آاليش مـادري   هاي زندگي شهري كه ميان او و سرزمين بي  زرق و برق

  :شود  است در اشعار او تكرار مي
  ما يمن كول
  ها  ابانيتمام بة سرگشت

  ها  ابانيعاشق تمام بو 
  دوش اهم بريبا چادر س

  در كوچ جاودانم
  نخورده دستهاي   از گوشه

  ده بانگ زنگيهاي ژرف نشن  تنگه از
  گرانين با گوش ديريهاي ش  از قصه
  از سراب، از سنگ
  خوانم  مي هاي تازه  افسانه

  هاي سبز  اي برگ
  ديدست مرا شفا بده

  هاي نور و طراوت را  تا بوته
  غارهاي وحشت و خاموشيدر 

  شيبه رشد آفتابي خو
  اري كنمي

  روشن هاي اي آب
  ديچشم مرا شفا بده

  آور  بيفرهاي  تا از سراب
  هاي روشن پاكي را  سرچشمه
  جاري كنم
  )312 :همان(

اي كه   گذشته. به مرور خاطرات خوش گذشته مشغول است» هاي ديگر  باغ« او در شعر
هـواي  ، گيسكان به فرجام رسانده و در دل طبيعت وحشي و بكرهاي   اش را در كوه  كودكي

  :ريزد  كند و اشك مي  پاك را استشمام كرده است و بر اوضاع كنوني آن ناله مي
  ‘ديزاشكنة تنگ’در عمق پاك 

  نجواگران غارنشين پير
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  مهيب هيواليي آهنينة از زوز
  .اند  ديوانه گشته

  و كوه با تمام درختانش
  ادام امروزب د و بلوط ويب
  هاست  ها و سنگ  ادآور ترنم سمي

  حسرت سنگرشدن، با سنگ سنگ تنگه
  ... هاست ر تفنگيفصو اندوه انعكاس 

  هاي بلندي  جا چه شعله نيا
  !كرد  يرا مشبك م كوه، شب

  د و بلوط و بنيبا شاخه شاخه جنگل ب
  :ي پرواز و نغمه استسال خشكآواز 

  ها  گر پرندهيد
  هاي پر ستاره شب

  دهند  مهتاب را به زمزمه پاسخ نمي
  ها  پاي اجاق  ان خستهيو كول

  ... دهند  مس سر نمي ةآهنگ جاودان
  )152 :همان(

هاست و حسرت سنگرشـدن را    ها و سنگ  كوهي كه يادآور ترنم سم ديزاشكنة تنگ
، »هاي گندم  قافله«، »كوليان خسته«. هاست  در خود دارد و در اندوه انعكاس صفير تفنگ

ي وطـن و    ها  كه همه نشان» ها  كبك« و ،»رو  هاي قافله  جاده«، »گرگ عاشق«، »پلنگ ماده«
  .شدگان زندگي امروزند  فراموش

 توان گفـت او بنـا    مي. برد  هايي از زندگي گذشته مي  خود را به زاويه »شروه«و يا در 
هـايي    خوانـدن دوبيتـي  كه  شروه. را انتخاب كرده است »شروه«نام  به محتواي اين شعر

اغلب از شاعران محلي با آوازي حزين است كه در ميـان مـردم بوشـهر رايـج اسـت و      
گيرد و ريشـه    هاي روحي و انبوه مشكالت صورت مي  ها و گرفتاري  يتنگ دلتر در  بيش

هاي متعدد طبيعـي و غيـر طبيعـي ايـن       گرفتارية دواندن آن در جان اين مردم به واسط
بـا  . شـود   داده مـي  يو تسـل ريـزد   ميهاي دروني بيرون   طريق عقده بدينه ناحيه است ك

همچنان كـه در  . كند  احساس نوستالژيكي در انسان تراوش مي، شنيدن اين نجوا و طنين
  .آتشي رخ داده است ةشرو
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  فرار؟
  كجا؟

  ق؟يسرخ شقاة به سوي بوت
  لوفر؟يبه سوي رقص مار مست ن

  زادان؟يپاك پرة به سوي چشم
  ستيپا ن گر دل آن طفل سبكيد ولي

  كه گول رنگش از جا بركند چاالك
  ...كه خاشاك خيالش را ربايد آب 

  آنك، چين هيمههاي دختران   طنين شروه
  ... دال ‘گزدان’خواند از   ترا مي

  )339 :همان(

گويد كه بايد به سرزمين اصلي و مادري   در اين شعر آتشي بارها خطاب به دل خود مي
دلـش گرفتـار    كـه  اينآتشي از  .يابد كه دل ديگر آن دل نيست  اما در پايان مي ،برگرددخود 

هاي آن شده غمگـين اسـت و بـا حسـرت از       هاي غريب شهر و جوي گند كوچه  ارراههچ
  :كند  ش ياد ميا سرزمين مادري

  آن دل نيست، ولي ديگر دل
  آن چوپان تنها نيست، ولي ديگر دل
  اش بزهاي بازيگوش  ني ناك غمكه با آهنگ 

  ...به كام آرند ، حيواني علف را در سكوتي غير
  هاي شهر  اكنون چارميخ چارراه، دل
  هاي شهر  اكنون جوي گند كوچه، دل
  سندان هزار آهنگر نفرت  اكنون كهنه، دل
  خونين نخلي تشنه و مسمومة اكنون ميو، دل
  ديگر آن دل نيست، دل، بلي

  )341 :همان(

 خود را در اين دنيا فلق در ديدارشعري  ةاز مجموع» واري ديگر  شوريده« آتشي در شعر
سـاماني او را دچـار غـم و      همين سرگرداني و بـي . يابد  اي سرگشته و سرگردان مي  شوريده

  :دهد  گونه سر مي  ي خود را براي وطنش اينتنگ دل. نوستالژي قوي كرده است
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  گم شدم
  گانگيياز  ـاز رباط ازدحام دوستانم 

  !كه نداشتم ـ؟ شهر ـ... ار و ياز د
  ... !هم؟ كوي

  )373 :همان(

شود كه آيا متعلق به كجاست؟ آيا او   و اين سؤالِ سخت و بس دشوار برايش تداعي مي
توانـد بالـه بزنـد و      خواهد مـي   ماهي نيست كه از هر قيد و بندي آزاد است و هر جا كه مي

  درياي نيلي را سير كند؟
  ؟مييمن كجا

  ... !ميماه
  )374 :همان(

خود هم خبـر  ة اي است كه از شهر و كشور و كوچ  هشد گماو . او ماهي نيست..!  اما نه
  .يت خويش استواو خواهان ه. كشد  شعر او با اندوه فرياد مية در ادام. ندارد

  كجاست؟ مييمن كجا
  ام؟  خانه، كوچه، كوي، كشورم شهر

  ؟ام كجاست شماره... ة شمارة خان
  !ام  شماره  بي
  ؟ستيشمارگي جواز دفن ن  بي

  گم شدم
  از كتم ـ از كتابم ـ از كنشتم
  گم شدم

  گر زنم از شعاع انتظار سرزنش
  گم شدم
  از تنم، از توانم

  .ن و آنيگم شدم از ا
  ها آن از، از او، گم شدم

  از تو هم... گم شدم از شما 
  ... ارم از درختم از اتاقيشدم از د گم

  هنمياز اتاق م
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  ... از كره، از مكعب ـ از مربع، ما يك صندلياز مربع پالست
  گم شدم
  از خودم
  گم شدم
  )همان(

 چون جا اين در. بينيم  مي شعر اين در را وطن از دوري احوال ترين  سروسامان  بي از يكي
 يعنـي  آن، ويژگـي  تـرين   اصـلي  يـا  و ،هويـت  ويژگـي  تـرين   كـم  دنبـال  به كه است كسي

 است سروده كشور از خارج در راها  آن آتشي كه شعرهايي اكثر. گردد  مي خود، بودن كجايي
 دوري نوسـتالژي  ،)كرده است يسپر امريكاآنجلس  از عمرش را در لُس يچند سال يآتش(
 تنگـي  دل حـس  همـه  هـا   اين كه شود  مي ديده بسيارها  آن در اش  مادري سرزمين و وطن از

  .دهد  مي نشان ايران سرزمين براي را شاعر
  
 نوستالژي دوري از معشوق   3.4

آتشي نوستالژي دوري از معشوق را در قالب خاطرات خـود بـه نحـو زيبـايي بـه تصـوير       
روستايي در ( گويد كه در چاهكوتاه  عشقي خود مية در بيان خاطرات اولين تجرب. كشد  مي

ولي همواره اين عشـق   ،رسد  هرچند كه اين عشق به سرانجام نمي. عاشق شده بود )بوشهر
  .توان ديد  خودش در اشعارش وجود آن را مية در وجود آتشي زنده است و به گفت

هاي اطراف بوشهر فكر   وقت كه به دشت هر و است شه با او بودهيهمعشق ن ياة خاطر
باز بـه   شود و  ي سبز مي»سدر«هم به شكل درخت  معشوقآن ، ندينش  ا به شعر مييكند   مي
م يبـاتر از شـكل قـد   يزة مجموعـ  ادش را با سرودن شعري دريري يدر سن پ، او خودة گفت

  :كند  مي زنده جهان
  در ابتداي شبابم

  .ييآ  نمي اي و  ستادهيا
  .اي  ستادهيهمچنان ا نگرم  واپس مي
  هاي جواني  امدي به كوچهيبا من ن

  سالي انيهاي م  امدي به ساحليمن ن با
  .ما يريساران پ  هيستي به ساين و

  ... ماندم  با تو جوان ميو ماندي   كاش مي
  امروز
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  جا  همان، ستاده استيسدري جوان ا
  شيروبروو 

  دهينخلي خم
  كه كاكل به آفتاب سپرده

  ها  براي چكاوك ديگشا  رطب مي و
  )941: همان(

آيد بـار ديگـر نوسـتالژي دوري از      كه از نام آن برمي گونه همان» ديدار ةتران«او در شعر 
باد خنك «، »دريا«: كند و معشوقش را با القابي چون  اي بيان مي  معشوق را به شكل هنرمندانه

  :برد  مي كند و شعرش را به پايان  ياد مي» درخت« و، »تابستان
  بوي پيراهن تو

  مثل بوي دريا نمناك است
  مثل باد خنك تابستان

  .انگيزست  خواب، مثل تاريكي
  با تو وگو گفت

  هاي بلند آتش  بخاري و نفسمثل گرماي 
  برد چشم خيالم را  مي

  ها  هاي دورترين خاطره  تا بيابان
  ها  كه در آن گنجشكان بر سنبل گندم

  اهتزاز دارند
  .ها با اخترها رازي دارند  كه در آن گل

  خند تو نوش
  برد گرگ نگاهم را  مي

  ترين آهوها  تا چراگاه چاالك
  برد آرزوي دستم را  مي

  اندام توة ترين گوش  ماندهنهان 
  .پاك زيباة اين پهن

  من آب، تو درختي
  آواز بهاران را، من كنار تو

  خوانم  خندم و مي  مي
  خوانم  گريم و مي  مي

  )209: همان(
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است كه آتشي در ايـن شـعر    فلق در ديدارشعري  ةمجموعنام شعري از » غزل كوهي«
در اين شعر شـاعر بـه علـت    . درآورده استتحرير ة چگونگي دوري از معشوق را به رشت

اوست و آتشي نام معشوق را بر درختـان و بـر    تنگ دلجا   دوري از معشوق هميشه و همه
هـم سراسـر   ، و آرامش از ذكر نام يار لذتنويسد تا ضمن احساس   گردن گور و گوزن مي

ل عشق مجازي و هم ناخودآگاه زمينه براي تبديد كن سو هم، طبيعت را با خود و عشق خود
  :شود  و زودگذر به عشق حقيقي پايدار فراهم 

  نگلين جتمام درختاة كند بر
  نام ترا به ناخن بركندم
  اكنون ترا تمام درختان

  .شناسند  با نام مي
  گور و گوزنة نام ترا به گرد

  با ناخن پلنگان بنوشتم
  ها  اكنون ترا تمام پلنگان كوه

  اكنون ترا تمام گوزنان زردموي
  .شناسند  نام ميبا 

  ديگر
  نام ترا تمام درختان گاه بهار زمزمه خواهند كرد

  خوان هاي خوش  و مرغ
  نام ترا، صبح بهار
  هاي كوچك خود ياد خواهند داد  به جوجه

  )287: همان(
  :خورد  گله و شكايت از معشوق نيز به چشم مي، در شعر آتشي مانند هر شاعرِ عاشق

  !دوست، خيال مانده ز من بياي 
  ديگر ترا زمين و زمان

  از بركت جنون نجيب من
  .شناسند  با نام مي

  صحراي خاطرهة آي آهوي رمند
  در واپسين غروب بهار
  !نام مرا به خاطر بسپار

  )288: همان(
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 دادن دوستان و اعضاي خانواده دستنوستالژي از    4.4
و بـه   كـرده دادن پسر و برادرش كه او را ترك  دستغم غربت و از  درمنوچهر آتشي بارها 

 ةاز مجموعـ » هـا   دل آگـاهي «او در شـعر  . ي سروده اسـت ناك غماند اشعار   ديار باقي پيوسته
كه ديگر هرگز نخواهد ديد » مانلي«را براي پسرش  ي خودتنگ دل سوري گل وصفشعري 

  :دهد  گونه سر مي اين
  وقتي قرار شد تو نباشي

  دشنام دادمباد را ، در كوچه
  بادبادك را، در باد

  كه را خطاب كنم
  هر روز راة گشايم آن دريچ  وقتي كه مي

  قابي، كه هر پسين زمستان
  سرشار از هياهوي از مدرسه به خانه برگشتن تو بود

  كه را صدا كنم كه نيايد
  )310: همان(

  :خواند  چنين الاليي مي اي براي مانلي اين  نشده چاپو در شعر 
ــه ــادرپيداســت اي  خفت بخـواب  شـكرخواري،  ايـن  از ممـان ! سبزمطوطيِ  بخــوابشــكرداري،رؤي
ـيشازچــراپـرواگــلبـرگ در اي  خفتـه  ــراپااي  خــار؟ن ــرمنِس ــرگ خ ــي گلب ــاريب ــواب! خ بخ

بخــواب بيــداري،و خــواب گزنــد از دور!نــوگلم  بـادتـوازدورمـنهـايداريزنـده  شـب  وحشت
ـيراب اشـك يباالسروِ ...  ــاج  اسـتآتشـيتـو تـا س ــياحتي ــمان دار  يك ــرِ آس ــه اب ــواب ي،ب بخ

  )540 -  538: 1385تميمي، (
كه دار فاني را وداع » باقر«آتشي در رثاي برادرش ، دادن پسر دستعالوه بر نوستالژي از 

 اتفـاق ة مجموعـ از » شال براي گردن من«او در شعر . گفته اشعار نوستالژيكي سروده است
  .سرايد  دادن برادرش را با حسرت و اندوه تمام مي دستنوستالژي از  آخر

  اش  به رسم قوم
  ‘سيروس’شالِ گشاده بر گردن رهانده 

  )اي  به خاطر تو كه رفته ـ منة به خاطر موي(
  اند  گردن رهانده شال گشاده بر

  شاعران خوزستانِ من
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  حاال بگو ...
  شالي كه ندارم من

  و رهانم بر گردن؟پس چه گشايم 
  هرمز، خواندي  ي مي‘گوگريو’اي كاش تو نيز ... 
  اي  واگويه ـ

  كه خم كند پازنان كوهي را به حيرت
  اي كه قافله از آن  بر تنگه

  گذرد  زنگ مي  بي
  هاي كفن به كهكشان  برد تاقه  و مي

  ام  براي برادران باستاني
  تا شالي از خيال بياورد

  براي گردن من
  )1351: 1386، آتشي(

آتشـي  ، آخـر  اتفـاق شعري  ةاز مجموع» از سرد به سنگ« و» تاريخ تبعيد«در شعرهاي 
  :گويد مي دوباره از غم غربت برادرش سخن

  اگر بودي هنوز روز زيبا بود
  هنوز اگر بودي صدا زيبا بود
  درخت نارنج خانه را كندي

  تا جا براي چاه فاضالب باز شود
  و همين

  ات  خستگيشمار  شد آغاز گاه
  ... تبعيد كرد از رؤياهاي نارنجي و همين

  )1345: همان(

موقعيت و شرايط زندگي و آشنايي با بسياري از شاعران و بزرگان منجـر بـه خـاطرات    
نصـرت  ، اخـوان ثالـث  ، هاي وي با هوشنگ گلشيري  دوستي. بسياري براي وي شده است

باعـث  ، را نخواهد ديدها  آن كه آتشي ديگرة ها شاعر و نويسند  و ده ،احمد شاملو، رحماني
دوستان ديروز را يكي  كه ايناو از  .فردي در شعر وي شده استة گسترش نوستالژي خاطر
دوستاني كه آتشي روزگار طوالني . بيند سخت غمگين است  مي رفته پس از ديگري ازدست

  :داردها  آن بانده و خاطرات فراواني اگذرها  آن را با
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  كوچك مرااين باغ  در
  چرا صداي افتادن؟، شود چرا صداي تبر قطع نمي

  تا كي به سوگ سروها بنشينيم تا كي به سوگ صنوبرها
  در اين باغ كوچك مگر چند سرو و صنوبر هست

  ... شود؟ نميشان سير  شكستنتبر از  ةكه دندان برند
  )1390: همان(

  
  جمعي خاطرة نوستالژي   .5

بخشي از اين . وجود دارند كه شخصي نيستند جمعي نيزعالوه بر خاطرات فردي خاطرات 
يونگ ايـن  . ايم گرفتهخاطرات سينه به سينه به ما رسيده است و يا در جامعه و خانواده فرا 

هـاي همگـاني اسـت      مايـه   ارث رسيده و داراي بن ما تجارب و مفاهيم را كه از پيشينيان به
ي در درد هـم ميت دارد ايـن اسـت كـه حـس     اما آنچه اه ،خواند مي )archetype( الگو كهن
ها در اين نوع از خـاطرات    از انسان بسياريكه  به اين سببجمعي بسيار زياد است ة خاطر

فرهنـگ و اجتمـاع    برايي در اين نوع از خاطرات ممكن است تنگ دلاحساس . ندا مشترك
يهي است كه ايـن نـوع   بد... . دوران اساطيري و پهلواني ايران باستان و  ،مثالً. گذشته باشد

جامعه از لحاظ فرهنگي و  ارزش و  بي، ها ارزشجامعه  آيد كه در  وجود مي بهي زماني تنگ دل
در ميان بزرگـان و شـاعران ادب پارسـي و حتـي     . شده باشد   سياسي دچار تزلزل و چالش

خاطرات سراي در بخش   ترين خالق و شاعر نوستالژي  را بايد بزرگ »فردوسي توسي«جهان 
بـه دليـل روح حماسـي و     ،مهـدي اخـوان ثالـث    نيز در ميان شاعران معاصر. جمعي ناميد

هـاي   در تمامي سروده. استسراي خاطرات جمعي   ين شاعر نوستالژيتر بزرگ ،اي  اسطوره
 اوستا اين از ةاو در مجموع. شود  ايران باستان ديده مية ي و حسرت به گذشتتنگ دلاخوان 

، امشاسـپندان ، مزدا  اهورا تنگ دل) 24 :1378، اخوان ثالث( »شهر سنگستانة قص«و در شعر 
عصر ة وضعيت ناآرام جامع گواه و اين خود. هاي باستان شده است  و ديگر اسطوره ،سيمرغ
  .چيز درهم ريخته و نابهنجار است كه همه استشاعر 

ـ   ين و مهـم تـر  بـزرگ منوچهر آتشي را بايـد بعـد از مهـدي اخـوان ثالـث       رين شـاعر  ت
اي ايـران باسـتان     شخصيت پهلـواني و اسـطوره   تر كم. معاصر دانستة سراي دور  نوستالژي

، هـايي چـون رسـتم     آن نشود از شخصيت تنگ دلاست كه در شعر آتشي نيامده باشد و او 
ــا  و ،تهمينــه، اســفنديار، ســهراب و  اســتخر  شــهرهــايي چــون  مكــانكــوروش گرفتــه ت

... و فرشتگاني همچون امشاسـپندان و   اوستاي ايران باستان مانند ها كتابو ؛ جمشيد  تخت
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اشـعارش را نشـان    هي آتشي براي ايران باسـتان در مجموعـ  تنگ دلحس  ها اين ةكه در هم
سورنا تخلص من است كه به خـاطر  : گويد  مي سورنا هاي  غزل غزلخود آتشي در . دهد  مي

غير از نـام   ،شود و  هم نوشته مي» سرنا«كه گاهي ام   برگزيده ،سردار اشكاني، عشق به سورنا
ــردار ــود دارد     ، شخصــي س ــا خ ــم ب ــا را ه ــومي م ــاز ب ــاي س ــر دو صــورت معن ــه ه ب

ولي سورناي اصلي من همان سرداري اسـت كـه كراسـوس رومـي و     ، )كرنا=سرنا=سورنا(
ايـن  ). 1765 :1386، آتشـي (ارتش او را نابود كرد كه او هم اسپارتاكوس را نابود كرده بود 

يكـي از اشـعاري كـه آتشـي     . اسـت وي به ايران باسـتان  ة عالق مؤيدبار ديگر آتشي ة گفت
 خـزر  و خليجشعري  ةاز مجموع» سيراف ـ بازرگان ةجاد«شعر ، ايران باستان است تنگ دل

  :گويد  مي بودن آن روزگار سخن امانآتشي در اين شعر از امن و . است
  سيراف تا استخر را از زور راه

  ‘چنار شاهيجان’هاي عظيم   زير بلوط
  كنيم  اتراق مي

  ماه  شش: گويند’
  ست  گذشته  از سايه مي

  ‘اسكندر و قشونش از اين راه
  اوهام روزگارانية بلوط تناور كه آشيان، هال ـ

  به من بگو
  روز خلل نيم  هاي بي  به سايه

  كدام يك
  داد  رهاتر لم مي، قيلوله را

  ‘اسكندر كبير’
  ناپاك ‘جانوسيار’

  ي دريادل؟‘آريو’يا 
  پشيمان شد تائيس، كي و كجا

  و دستمال ناپاكش را
  شمازير كدامِ 

  در خاك كرد؟
  )1034: همان(

، اي كه در آن همه چيز  گذشته. درخشان ايران باستان اشاره داردة در ادامه شاعر به گذشت
  .حتي حيوانات نيز ايمن بودند
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  در اين حوالي روزي
  ـ نويسد  تاريخ مي ـ

  غريد  يك گوشه شير مي
  يك گوشه يوز

  .زد  آتش به خيزِ كهره غزالي مي
  به جوشن قرباني ـآهوان   و
  )تپيد  چون جوع شير و يوز فرو مي(

  ...ايمن بودند ، دل اگر نه  آسوده
  )1035: همان(

  :امني استنايأس و نوميدي و احساس  به طور كلي فضاي حاكم در اين شعر
  امادر اين حوالي 

  گرگي مهيب مسكن دارد
  كه سيري و گرسنگي

  دار ذات تباهش هستند  آئينه
  ... كند  و خشك و تر نمي

  ...آورد   وقتي هجوم مي ـ
  )1036: همان(

ي خـود را  تنگـ  دل خـاك  آوازشـعري   ةمجموعـ از » هاي بر سفال  نقش«آتشي در شعر 
  :كشد  گونه به تصوير مي  اينروايي او  و روزگار پادشاهي و كام» ش هخامنشوكور«نسبت به 

  بوته كز كرد
  به بيشه خزيد، آب باريك شد

  و آن طرف پشت تپه پر زد و رفت
  ‘!اووي’گفت   باد گويا به بيشه مي

  ‘!هيس’فشرد گويا   مي بيشه لب
  ‘چيست اين؟’

  ... !بوي مرد’ - 
  زره، خود  كاله، بوي خفتان
  زينة گرفت عرقبوي چرم 
  شده پايكوبهاي   بوي گل
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  ‘!بوي درد، بوي ناله، بوي خون
  ‘كيست آن؟’
  !ش استوكور.... آه ’

  ش داناوكور، ش پيروكور
  ... مرد تدبير
  مرد تقدير

  !آنك، مرد تسليم و يورش است
  سو نگاه كن آن، آنك

  ... ‘آيد از پلكان كاخ فرود
  )256: همان(

  :است  و كردارهاي آن عصر ،رفتارها، پندارها تنگ دلآتشي ، اين شعرة در ادام
  استاد... آنك 

  !اسب را زين كن’ - 
  !اسب تاريخ

  ‘بار كن اشتران جنگي را
  پندار نيك’: گفت

  هاي سفيد  مهر را بار فيل
  ... ‘ها  عشق را بار ماديان

  !بار كن! صد هزار چليك: گفت
  كردار نيك و هزاران نشاء سرو’: گفت- 

  ‘!جوف شمشير بار كن
  )257: همان(

در ، به بعد گيالس و گندم شعر ةمجموعاز ، ايران باستانة گذشتي او براي تنگ دلبه جز 
اي در شـعر و    شود و جايگاه ويژه  ت پررنگ مييبسياري از اشعار آتشي غم انسانيت و بشر

ايـران نيسـت   ة ي آتشي براي جنوب يا گذشـت تنگ دلغم و  جا ايندر . كند  او پيدا مية انديش
هاي او غالباً همان آمـال و آالم نـوع بشـر اسـت؛       دغدغه«. ت استيبلكه غم و درد او بشر

  ).613: 1387 ،زرقاني( »عيار يك ايدئولوژي گردد تمام ةوابست كه اينبدون 
  آن همه دانايي را

  !خواهي چه كني نيچه  مي
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  ند وا ها در كابل  كولي
  ها در مديترانه  مطرب

  شفا پيدا كن زيرا
  !)به حال يوسفخوشا (برد   گله مي  در اتيوپي گرسنگي گله
  خورند  در بيافرا مردم سنگ مي

  در كنعان
  زنند  كودكان سنگ عق مي

  ...در عراق هنوز 
  در باديه تشنگان بمردند(

  )رود آب  از دجله به كوفه مي
  و نمرود

  برج بابل را باالتر پيش برده
  رود باال  ها مي  ها از پله  با تانك

  تا آسمان ابري را با موشكي بزند
  جا  برنتابد از آنو آذرخشي 

  مردم اما همچنان
  .اند  هاي خويش را فراموش كرده  زبان

  !اين همه دانايي؟
  برخيز نيچه از لحاف كتاب جنون

  زيرا نمرود نو
  را هم با خود برده است ‘لوسالومه’

  )1868 -  1867: 1386 ،آتشي(
  

  شهر  آرمان. 6
حالت  برد  كنوني خود راه به جايي نمي طوقتي كه انسان در برابر روزگار و موقعيت و شراي

هـاي داراي    خصوصـاً انسـان   ،چنين حالتي در درون انسـان  بروزبا . گيرد  دفاعي به خود مي
 ةنـ يمد ايشهر   وجود آرمان. گيرد  شهر شكل مي  آرمانة انديش ،و تفكر قوي ،احساس، عاطفه
انسـان   آمده ديپد يانسانة كه جامع ياز هنگام. دارد يبه قدمت تمدن بشر يا  نهيشيپ« فاضله

تصور كرده  يجهان ناي بهشت صورت به را آن گاه ؛است بوده شهر  آرمان يوجو جستدر 
ة نافسـا  نتـري   كهـن . سـت ين... و  ،سـالي   كهن، يماريب، اندوه، از رنج يكه اثر ييجا...  است
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ب در اد. )18: 1381، لياص( »است يلگمشگ ةحماس، يجهان نيبهشت اة شده دربار شناخته
، عارفـان ة سـاخته و پرداختـ   شـهرهاي   نگوناگون با آرمـا  هاي  شكلبه  زين يرانيو فرهنگ ا

از  تـوان   يمـ  ،مثالً. كنند  هر يك با نام خاصي از آن ياد مي كه ميو شاعران مواجه ،لسوفانيف
كـه  » بوسـتان «و از  كرد ادي »هشتم ماقلي« و »ناكجاآباد« شهر  و آرمان يسهرورد نالدي  شهاب
در  زيـ ن يسـپهر  »چسـتان پشت هي« و »اهايشهر پشت در« .شهر سعدي شيرازي است  آرمان

  .نوع است نياز ا هايي  ادب معاصر نمونه
بـاغ  «هـايي چـون     مكـان ، گويـد   هايي آرماني سخن مي  آتشي در آثار خود بارها از مكان

و بـه آن   از آن شهر يا محل دور اسـت كه  اينو از ، »در شب پلنگستان ديزاشكن«يا  »زرين
شهر در انديشه و ذهن آتشي   طرح پرداختن به اين آرمان. كند  ي ميتنگ دلاحساس  رسد نمي

شهر رنگ اقليم جنـوب را    همچنين در اين آرمان. او سازگار استة گون  با روحيات اعتراض
اوضـاع  ، از سـفر خـود  پـس از شـرح طـوالني     »هـا   انسان و جاده«او در شعر . توان ديد  مي

، رسـد   به مقصد مي كه اينتا  دهد  مينابسامان و احوال پريشانِ روزگار را در اين سفر شرح 
كنـد    اي كه او در آن زندگي مي  جايي كه با دنياي كنوني، »باغ زرين« همان، شهرش  به آرمان
بر لب دارنـد   جايي كه مردمانش بر خالف مردمان امروزي همه لبخند. ها فرق دارد  فرسنگ

  :و از لطافت سرشارند
  در سفر زاده شدم

  ها  آدمة زد خزانة فيدر كوچ طا
  كيهاي وحشي و تار  در بغض عاطفه

  گر  زهيهاي پرخاشجوي مردان ست  هيو در آن زمان كه سا
  ها  نجواي مبهم دره بر

  ها  هيسا   و جنبش پنهان دشمني آهنگ
  شد  ز مييتجه
  لرزان زنان ةشيو اند
  ... جست  پشت عزم سترگ مردان پناه ميدر 

  ام  ستهي  من در سفر ز
  ام  من با سفر زاده شده

  مون پس از سفري مقدسينك توقفي ناميكه ا! شگفتا
  مرا فرسوده كرده است

  ام  بسته شده من دل
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  ني دورين در سرزميباغي زرة بست دل
  نيباغي زر
  ها  بار پنجهيجو، ها  آشتية شكوف، ها  ف لبخنديلط هاي  با ساقه
  ها متالطم است  ها و نوازش م نفسنسيكه از 

  )53: 1386 ،آتشي(

هـاي زادگـاهش بيـان      ويژگـي  همـة شهرش را بـا    آرمان »...توان   غم دل مي« او در شعر
اين مكان آرماني را براي خود ، طبق آن لذات كودكي و طبيعت دشتستان   يا شايد بر. كند  مي

دشتسـتان و در مهـد   » گيسكان«   در عمق كوهستان جا اينشهر او در   آرمان. پي ريخته است
  :»شب پلنگستان ديزاشكن« جايي نيست جز جا آن، آري.طبيعت بكر زاگرسِ پير است

  !ست  ييخبرها جا آنهنوز 
  ديكه خورش، خوانند  ي ساده مييسوي كوه آوازها  هنوز آن

  از پشت نخلستان ـ دهد  درنگي مي
  .ابان رايغروب غربت باز ب

  دشت بهت  را در پهن ال چشمؤس جا آنهنوز 
  ستيفزاي سرب و آهن ن  هزاران پاسخ وحشت

  سكوت افزون، سخن اندك جا آنهنوز 
  . ...ستيادي بهر مردن نيك وجب خاك زي، كردن فراوان زندگين يزم

  خوانند كه مهتاب  ي ساده مييسوي كوه آوازها نآهنوز 
  را ‘ارانيباز’ب ياي نجؤيزاران ر چمن

  ... هاي آب  كند از كوچه  تماشا مي
  شوم است ـ ‘كش  مهمان’ن يدلم مشتاق كوچي با تو ز

  ‘زاشكنيد’كه در شب پلنگستان 
  ميوطن باش بيهاي  سفر با آب اده هميپ

  جا آنسوي كوه  آن سوي
  ميشبي مهمان عموهاي من باش

  )234: همان(

و بدي گذشته  شري وجود ندارد او در واقع از مرز خير و شرشهر آتشي هيچ   در آرمان
  ،طور كه همان. با طبيعت به يگانگي رسيده است آتشي جا آندر . است

، مستقيماً بـا اوضـاع سياسـي    ها  شدن آن در ذهن انسان پرداختهشهر و ساخته و   طرح آرمان
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 ارتباط دارد ،ها  انسان همچنين با روحيات، و اقتصادي حاكم بر جامعه و بر جهان ،اجتماعي
  .)159: 1387 ،آباد  عباس  عالي(

شـهرش    آرمـان . دهـد   ريـزد و شـرح مـي     شهر را بر اساس طبيعت طرح مي  او اين آرمان
همان دوراني كه او در طبيعت جنـوب  . هاي دوران جواني و جنوب را در خود دارد  ويژگي

  .ها را تجربه كرده است  بهترين خاطره
  
  گيري نتيجه. 7

. هاي شعر منوچهر آتشي است ويژگيترين  و مهمترين  اصلي يكي از) غم غربت( نوستالژي
 برابـر  كـه هـم خـود را در    ،اش دوسـتانه  با آن حـس انسـان  ، واضح است كسي چون آتشي

و تمدن وحشت دچـار غـم و    بيگانـه  يبينـد و هـم در ايـن دنيـا      تنها مـي  رحم  بي صنعت
  .گذشته و رجوع به آن دوران در وجود او شكل بگيرد دوران ياد ،شود مينوستالژي نيرومند 

، مدرسـه ، جواني، كودكي خاطرات، )اقليم جنوب( غم غربت و يادكرد سرزمين مادري
 آهنـگ  :نخسـتين او  در دفترهاي دهد  مي كه نوستالژي فردي شاعر را تشكيلغيره  و ،عشق
آتشـي  ، هـاي بعـدي    اما در مجموعـه  ،است بسيار پررنگ فلق در ديدار و ،خاك آواز، ديگر
باسـتاني ايـران در او   ة شود و غم غربت جمعي و بشـري و گذشـت    كم از جنوب رها مي  كم

در اين دفـاتر كامـل    او در سير رسيدن به بلوغ خودة توان گفت عاطف  و ميد شو  ميپررنگ 
شـاعران     ينتـر  بـزرگ انداز كلي بر اشـعار آتشـي او را بايـد يكـي از       با يك چشم. شود  مي

 ،در كنار اخـوان  ،شايد بتوان گفت آتشي در ادب معاصر. گو دانست پارسيسراي  نوستالژي
 گمان بازگشت به گذشته در صورت  بي. داردبه گذشته و غم غربت  را ترين عاطفه  برجسته

 او همواره با اكنون در ستيز است قطعاً قصدي جـز فراخوانـدن   كه اينخيالي بيش نيست و 
ة مقايسـ ة او در نتيجـ . ديگران به صفاي درون و سادگي در كنار دنياي متمدن امروزي ندارد

برد و دل   هاي دور و نزديك راه به جايي نمي  بسيار با گذشتهة روزگار جديد و قديم و فاصل
سوزد و به خلـق تصـاويري دسـت      سرشار از حسرت و ناكامي وي در آتش غم و رنج مي

  .ردگي و حسرت خويش را نمايش دهدززند تا عمق آ  مي
 

  منابع
  .نگاه: تهران، جلد 2، مجموعه اشعار). 1386(منوچهر ، آتشي

  .رايانه  جهان: تهران ،4 ج، فارسيـ  انگليسي ،فرهنگ پيشرو آريانپور). 1380(منوچهر ، آريانپور



 73   يعقوب فوالديو  محمود عباسي

  1392تابستان دوم، شمارة سوم، سال ادبيات پارسي معاصر، 

 .زمستان: تهران، از اين اوستا). 1378(مهدي ، اخوان ثالث
  .چشمه: تهران، ايراني ةانديش در شهر  آرمان. )1381(اهللا   حجت، اصيل
  .جامي: تهران، نقد ادبيهاي  مباني و روش). 1378(نصراهللا ، امامي
 .فرهنگ معاصر :تهران، فارسي ـ انگلسي، فرهنگ معاصر). 1380(محمدرضا ، باطني

  .22 ش ،حافظ ةنام ماه، »جنوب نيماي آتشي، منوچهر« ).1384(محمدرضا ، تاجديني
  .ثالث: تهران، ديزاشكن ةپلنگ در). 1385(فرخ ، تميمي

  .مرواريد: تهران، فرهنگ اصطالحات ادبي). 1380(سيما ، داد
  .9/4 فرهنگستان نامة، »اشعارش و آتشي منوچهر« ).1386(عبدالعلي ، دستغيب
  .ثالث: تهران، انداز شعر معاصر ايران  چشم). 1387(مهدي ، زرقاني
  .نگاه :تهران، شناسي رواني آسيب ).1375(سعيد ، شاملو

  .5 س ،ادب غنايي نامةپژوهش، »سپهري سهراب اشعار در نوستالژي فرايند بررسي«). 1386(مهدي ، شريفيان
  .6 ش ،گويا گوهر، »معاصر شعر در غربت غم«). 1387(يوسف ، آباد  عالي عباس

  .كاويان: تهران، مهدي افشارة ترجم، شناسي روان). تا  بي(زيگموند ، فرويد
  .معين: مازندران، را  ري). 1376(عباس ، قروانچاهي
  .شروع: بوشهر، آتشي در مسير زندگي). 1382(سيدقاسم ، ياحسيني
آسـتان قـدس   : ، مشـهد پـروين فرامـرزي  ة ترجم ،ها  انديشه، رؤياها، خاطرات). 1370( گوستاو   كارل، يونگ

  .رضوي



 

 

 


